OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 11.6.2015 od 17 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno sedm členů zastupitelstva, zasedání je tedy usnášení schopné. Presenční listina
přiložena.
Zasedání řídil starosta obce p. Pavel Černý. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno,
oznámení o konání bylo vyvěšeno a určil zapisovatele p. Pokutovou a ověřovatele zápisu p.
Kunsta a p. Scharfa.
Starosta oznámil, že ze zasedání zastupitelstva bude pořízen audiozáznam, který bude sloužit
pro potřeby sepsání zápisu z jednání.

PROGRAM:
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Záměr obce prodat pozemky
Likvidace majetku ZŠ a MŠ Horní Libchava
Delegace zástupce obce na valnou hromadu SVS
Zřízení zóny 30
Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu Obce
Horní Libchava za rok 2014
7. Schválení hospodaření a účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Horní Libchava za rok 2014
8. Schválení finančního daru pro TJ Horní Libchava
9. Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Horní Libchava
10. Schválení finančního daru pro Občanské sdružení Jakub
11. Rozpočtové opatření č. 7
12. Schválení zásad pro vítání občánků
13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ
14. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ
15. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program byl schválen zastupitelstvem.

pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 1) Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva bez připomínek
ad 2) - zastupitelstvo schválilo záměr obce prodat pozemek p.č. 918/1 trvalý travní porost o
výměře 3.748 m2 za cenu 20,-- Kč
pro 7 proti 0
zdržel se 0

ad 3) - zastupitelstvo souhlasí s likvidací majetku ZŠ a MŠ dle přiloženého seznamu
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 4) - zastupitelstvo deleguje na všechny valné hromady SVS a.s. konané od 12.6.2015 do
31.12.2018 starostu p. Pavla Černého
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.
v platném znění deleguje ne všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s.
konané v období od 12.6.2015 do 31.12.2018 pana Pavla Černého, nar. 2.1.1957, bytem Horní
Libchava 88.
Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská
práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 5) – starosta informoval zastupitelstvo o všech možných řešení pro zklidnění dopravy
v obci a především před školou, na základě toho proběhlo jednání, kterého se účastnil
zástupce školské rady, zástupci zastupitelstva, ředitelka ZŠ a MŠ a Policie ČR a bylo
rozhodnuto o obnovení vodorovného značení na vozovce před budou školy a toto značení
bude doplněno vodorovnou značkou A 12 – děti a dále umístění dopravních značek se
symbolem 30 a to v lokalitě od obecního úřadu k zámku, od zámku ke komunikaci na
Stružnici a dále pak v lokalitě u hřiště včetně nové zástavby.
Zastupitelstvo schvaluje záměr zřídit pro zklidnění dopravy v lokalitě – od obecního úřadu
k zámku, od zámku ke komunikaci na Stružnici a dále pak v lokalitě u hřiště včetně nové
zástavby, zóny s dopravním omezením pomocí DZ č.IP 25a, kde bude symbol DZ č. B 20a
(30). Schvaluje též obnovení vodorovného dopravního značení opticko psychologická brzda
s doplněním o dopravní vodorovnou značku A 12- děti před budovou ZŠ a MŠ Horní
Libchava a pověřuje starostu k zajištění potřebných povolení.
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 6) - zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2014
včetně zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2014 bez výhrad a zároveň schvaluje
účetní závěrku Obce Horní Libchava sestavenou k rozhodnému dni 31.12.2014 dle
předložených dokladů.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 7) - zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní
Libchava za rok 2014 sestavenou k rozhodnému dni 31.12.2014 dle předložených dokladů.
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 8) – zastupitelstvo schválilo finanční dar TJ Horní Libchava ve výši 2.000,-- Kč
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 9) - zastupitelstvo schválilo finanční dar ve výši 3.000,-- Kč ZŠ a MŠ Horní Libchava
pro 6 proti 0

zdržel se 1

ad 10) - zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční dar ve výši 30.000,-- Kč Občanskému
sdružení Jakub a na návrh p. Stehlíkové bude vyhotovena Darovací smlouva a občanským
sdružením bude doloženo vyúčtování
pro 7 proti 0
zdržel se 0
ad 11) - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.7/2015 a bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 4/2015, 5/2015 a 6/2015, která se týkají dotací a byla schválena starostou obce
s pověřením zastupitelstva ze dne 20.12.2010 usnesením č. 58/2010
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 12) – zastupitelstvo schválilo zásady pro vítání občánků : Na první vítání budou pozvány
děti narozené v roce 2015, obdrží poukázku v hodnotě 500,-- (na nákup zboží v drogerii) a
pamětní list s medailí.
pro 7 proti 0
zdržel se 0
ad 13) – zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013675/004 CL Horní
Libchava ppč. 103/106, nové kNN a pověřuje starostu podpisem
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 14) – zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uřízení věcného břemene – služebnosti IP-124005039/VB/001 CL Horní Libchava ppč. 2207, příp. NN a pověřuje starostu podpisem
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 15) různé
informace starosty : - veřejné zasedání zastupitelstva bude 25.6.2015
- proběhla kontrola na OSSZ Česká Lípa – bez závad
- proběhla kontrola HZS LK
- oprava mariánského sloupu – bylo doručeno několik nabídek na
restaurování, obci byl nabídnut sponzorský dar na opravu sloupu ve výši 150.000,-- Kč a dále
se zjišťují další možnosti financování (dotace ORP, kraj apod.)

Ověřovatele zápisu: p. Kunst Jiří
p. Scharf Jaroslav

…………………………………
Ilona Pokutová
místostarostka obce

……………………………
…………………………….

………………………………..
Pavel Černý
starosta obce

